
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés 
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót 
elfogadja.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: 2017. március 31.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és 
Községi-Iskolai Könyvtár Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint módosítja, és jóváhagyja a 2. számú 
mellékletbe szereplő, egységes szerkezetbe Alapító Okiratot, ezzel 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 118/2009. (VIII.27.) számú képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott alapító okiratát.  

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza Bodorkós Ferenc polgármestert, hogy 
jelen előterjesztés 1. számú melléklet szerinti módosító okiratot, valamint a 
2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
aláírja. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosító 
okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar 
Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság részére történő megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és 
Községi-Iskolai Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát a 4. számú 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, ezzel egyidejűleg a jelenleg hatályos 
szervezeti és működési szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és 
Könyvtár 2017. évi munkatervét az 5. számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          



                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a benyújtott 
árajánlat alapján - megrendeli a Miszori Zoltán téri fák karbantartási 
munkálatainak elvégzését Németh György fasebésztől. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fakarbantartási munkák 
megrendelésére, a testület a fakarbantartási munkák 255.000,- Ft-os 
költségét az Önkormányzat 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosítja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerezési 
Bíráló Bizottság tagjait nyilvános ülésen választja meg, és e személyi 
döntések meghozatala során személyében érintett képviselőket nem zárja ki 
a döntéshozatalból.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése 
alapján a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének  

 o      Abért Valentin képviselőt,  
tagjainak  

 o      Jáger József és Gergácz István képviselőket  
megválasztotta. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          



                                          

 

 
 
 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a Deák F. utca 
burkolatépítésére és csapadékvíz elvezetésére meghívásos, nemzeti 
közbeszerzési eljárást ír ki. 

     

 

   2. A Képviselő-testület – a benyújtott árajánlatok alapján – a közbeszerzési 
eljárás teljes körű lebonyolításával a GERBEX Közbeszerzési, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-t (9700 Szombathely, Brigád u. 6.) bízza meg. 

     

 

   3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 635.000,- Ft-os költségét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őrségi 
Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat önkéntes hozzájárulás biztosítására 
irányuló kérelmének teljesítésére – az Önkormányzat jelenlegi költségvetési 
helyzetében – nem lát lehetőséget. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

                 
                         
                                          
                                          

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pálos Károly 
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 
szolgáltatással elégedett, a térítési díjak 2017. április 1. napjától történő 
módosulása Gencsapáti Község Önkormányzatát nem érintik, a család és 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok folyamatos és megfelelő színvonalú 
ellátása érdekében az Önkormányzat a Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával 2016. március 23-án megkötött feladat-ellátási szerződés 
folytatásában érdekelt.  

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          



                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az  épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§ (2) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva - a magánerős 
építkezések, valamint a lakossági közműfejlesztések támogatása érdekében - 
a Deák Ferenc utcában kiépült szennyvízelvezető hálózatra történő utólagos 
csatlakozásért ingatlanonként fizetendő 110.000,- Ft-os közműfejlesztési 
hozzájárulás megfizetésére az ingatlantulajdonosok számára a megvalósult 
lakóépület tényleges hálózatra történő rácsatlakozásáig, de legkésőbb 2021. 
december 31-ig fizetési haladékot biztosít. 

     

 

   2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szennyvízelvezető 
hálózatra történő rácsatlakozásokhoz szükséges önkormányzati nyilatkozat 
kiadására. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelező határozatok 
elkészítéséről és az érintett ingatlantulajdonosok számára történő 
megküldéséről. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak megválasztása során – a választási eljárás egyszerűsítése 
és gyorsítása érdekében – személyes érintettség miatt nem zárja az érintett 
képviselőt a döntéshozatalból. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          

 

 
 
 

    Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gencsapátiért”, 
valamint „Gencsapáti Ifjú Tehetsége” és „Gencsapáti Tehetséges Ifjú 
Közössége” kitüntető címek 2017. évi kitüntetettjeire történő titkos szavazás 
lebonyolítására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság elnökének    
                               Abért Valentin képviselőt,  
tagjainak   
                   Gergácz István és Kiss Tibor képviselőket  
megválasztja. 

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
          Határidő: azonnal      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                 
                         
                                          
                                          

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a település 
érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként a 6/2014. (VII.18.) 
önkormányzati rendelet alapján a 2017. március 15-i nemzeti ünnep 
alkalmából az alábbi személyeknek adományoz „Gencsapátiért” kitüntetést: 

o Molnár Zsófia 
o Tóthné Sisika Marianna 
o Czupi László.    

     

 

   2. Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014. (VII.18.) 
önkormányzati rendelet alapján a 2017. március 15-ei nemzeti ünnep 
alkalmából az alábbi szervezetnek adományoz „Gencsapáti Ifjú Tehetsége, 
„Gencsapáti Tehetséges Ifjú Közössége” kitüntetést: 
                      o      Kópic Tánccsoport. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri Varga Albint, a Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatóját, hogy gondoskodjon az elismerő plakettek elkészítéséről.   

     

                                          
          Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      
           Varga Albin igazgató      
          Határidő: 2017. március 14.      
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 


